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מתוחכמת קודים  החלפת    —   "ACR" סקריפט 

תיאור הסקריפט

סקריפט זה עושה החלפת קודים לפי רשימה שהמשתמש מגדיר.

• המשתמש מכין רשימה של קודים בצורה פשוטה קודA=קודB )ובהפרדת פסיק(.	

• רק 	 אפשרות,  )ועוד  מסויים  קודים(  )או  קוד  בהם  שמופיע  מסויימות  לפסקאות  ההחלפה  את  להגביל  אפשרות  יש 

כשמופיע הקוד בתחילת הפסקה(

• יש אפשרות שהסקריפט יחיל כל קודים החדשים אוטומטי, ואפשרות ליישר אוטומטי	

• אפשר לשמור סטים של החלפות כדי שיכול לעשות החלפות שונות בקלות. סט קודים נשמר בשם שהמשתמש נותן, 	

ויתוסף לחצן בדיאלוג באותו שם - לחיצה על יטען את הנתונים לדיאלוג.

• הסקריפט יודע להחליף קודים בצורה נכונה, אפילו במקרה שההחלפות מורכבות אחד אל השני )תודה לזרח חוטר 	

על הרעיון(

• תבנית 	 לפי  עובד  שלו  סקריפט  שלו.  מסקריפט  שונה  זה  סקריפט  פסקה".  "סוג  בשם  דומה  סקריפט  לדניאל  יש 

שמשתמש מגדיר עם קודים מקבילים )שהוא מאוד חשוב למצבים שצריכים את זה, וזה לא כוחו של סקריפט זה - 

סקריפט זה עובד לפי איזה קודים שתרצה על המקום.

בהמשך, נסביר יותר בפרטות.
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דוגמאות לשימוש בסקריפט

סקריפט זה יכול להיות שימושי בהרבה מקרים. כמה דוגמאות:

המצב הכי פשוט, רוצים להחליף כמה קודים בקודים אחרים. במקום לעשות את זה אחת אחת דרך חפש החלף, . 1

תוכל לרשום רשימה פשוטה בדשה של הסקריפט וכולם יוחלפו בב"א.

עוד מצב, יש קובץ סידור שפונט ההוראות שלפני פסקה הוא אותו דבר כמו פונט הוראות או הערות באמצע פסקה. . 2

בשדה  כותבים  מהם.  אחד  לשנות  רוצים  וכעת  לשניהם,  קוד  באותו  השתמשת  קודים,  עם  הקובץ  הכנת  בתחילת 

ההחלפה לדוגמא 11=22, ובשדה השני בדיאלוג, כותבים קוד שיכול להופיע בפסקה של טקסט רגיל )ויכולים לכתוב 

כמה, 10,20,30,40(. לוחצים על החלף והסקריפט מחליף את כולם אוטומטי.

יש עוד הרבה מקרים כאלו שהסקריפט יהיה מאוד שימושי.

הוראות שימוש

שרואים  כמו  דיאלוג  יוצג  הסקריפט,  בהפעלת 

כאן בצד בשמאל:

ונסביר עכשיו  וכמה אופציות,  יש בה שתי שדות 

את הכל:

רשימת ההחלפות ■

"הכנס  בדיאלוג:  הראשון  השדה  לתוך  זה  את  כותבים  לבצע.  שרוצים  ההחלפות  רשימת  להגדיר  צריך  כל,  ראשית 

רשימת ההחלפות".

22=11 - ופירושו, תחליף קוד 11 בקוד 22 )11 יהיה 22(. תבנית הרשימה הוא פשוט מאוד, כך: 

50=a0, 33=a1, 19=b2 יכולים לכתוב החלפה אחת כנ"ל, או רשימה של החלפות ובהפרדת פסיק כך: 

בתנאי שיהיה קוד אחר ■

כמו שכתבנו, הסקריפט נותן אפשרות להחליף סט קודים בתנאי שיהיה קוד אחר בפסקה. הגדרה זאת מגדירים ע"י 

כתיבת קוד )או קודים( בתוך שדה השני שבדיאלוג "רק עם קודים".

לדוגמא, אם רוצים שרשימת ההחלפות יתבצעו רק בפסקאות שיש בהם קוד 50, כותבים 50 בשדה הנ"ל. 

• אפשר גם לכתוב רשימה של קודים ע"י הפרדת פסיק.	

רק בתחילת הפסקה ■

יש אפשרות להגדיר שתנאי הנ"ל )שיופיע בפסקה שיש בה קוד מסויים( יקויים רק אם הקוד המוגדר מופיע בתחילת 

הפסקה. )וזה דווקא בתו הראשון של הפסקה(
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החל קוד ויישור ■

ישנה אפשרות להגדיר שאחרי שהסקריפט מחליף 

את הקודים, יחיל את כל הקודים בתחום שעליו עבד.

התחום  את  יישר  שהסקריפט  אפשרות  גם  וישנה 

הנ"ל לאחרי פעולתו.

והוא רק בדיאלוג  כולל שניהם,  האופציה השלישית 

לנוחיות )כדי שלא תצטרך לסמן פעמיים(

הפעלת ההחלפה ■

כדי להפעיל ההחלפות, לוחצים על "החלף".

בעת פעולתו, הסקריפט ידווח על התקדמותו.

שמירת סט החלפות ■

כל  עם  החלפות  של  סט  לשמור  מאפשר  הסקריפט 

ההגדרות שהגדרת.

לוחצים  רוצה,  שאתה  כפי  ההגדרות  את  שהגדרת  אחרי 

כפי  דיאלוג  ויוצג  הנוכחיות"  הגדרות  "שמור  לחצן  על 

שניתן לראות בצד שמאל:

נותנים שם לסט הזאת, ולוחצים על "שמור"

מיד, הדיאלוג מתרענן ויופיע לחצן בשם שנתת בסוף הדיאלוג, כזה:

עם  הדיאלוג  את  ימלא  הסקריפט  עליו,  בלחיצה 

הנתונים שנשמרו בשם זה.

כדי להפעיל ההחלפה, צריך ללחוץ על "החלף"

• מיד 	 יפעיל   Ctrl עם  ביחד  הלחצן  על  לחיצה 

את ההחלפה בלי צורך ללחוץ על "החלף"

• נתונים אלו נשמרים בקובץ סגנון.	

• כדי למחוק לחצן מהדיאלוג, צריך לעשות את זה ידני בקובץ הסגנון. לוחצים על הלחצן ביחד עם Alt, הסקריפט 	

כן כך פשוט  וכמו  יכול למחוק או לערוך אותו,  וצובע את הסט ההיא. כל בקלות  מיד פותח את קובץ הסגנון 

יכולים להוסיף עוד סטים.
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